
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

วันท่ี  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓   เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************* 

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

๓. รองศาสตราจารยสมชัย โกศล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๖. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   วิชาการตางประเทศ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

๑๐. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๓. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๘.  อาจารยเสาวรีย  บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๙.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 

    สารสนเทศ   

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๒ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง

 ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางก่ิงดาว  ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

 ผูชวยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การเขาพบพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและประธานคณะกรรมาธิการการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา  

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาระหวางวันท่ี ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ท่ีประชุม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏไดเชิญอธิการบดีและผูรับผิดชอบงานดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ทุกแหงเขาพบพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา โดยองคมนตรีมีกําหนดจะลงพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓ ซ่ึงจะเนนเรื่องการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรและศึกษาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวาในการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรและศึกษาศาสตรจะเนนในเรื่องโรงเรียน

เครือขาย การทองเท่ียวและกีฬา โครงการท่ีเก่ียวของกับทองถ่ิน การบริหารจัดการน้ํา การสรางความรวมมือ

กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๒๐/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๒๐/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๗ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๖๒ โดยใหมีการแกไขหนาท่ี ๔ ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ แกไขชื่อระเบียบวาระและขอความ

บรรทัดท่ี ๒ จาก "... กําหนดการสมเด็จ...” เปน “ กําหนดการรับเสด็จสมเด็จ...” 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๖๒ 

  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี-  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงการแตงตั้งอาจารยสิริรัตน วาวแวว เปนกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ การแตงตั้งกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยรัชฎาภรณ ทองแปน เปนกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

(แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ ผลการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๒ 

“กาสะลองคําเกมส”รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การดําเนินการจัดทําเส้ือผา เครื่องแตงกาย

นักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การดําเนินการจัดทําเสื้อผา เครื่องแตง

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๔ 

กายนักศึกษา โดยสืบเนื่องจากท่ีไดมีการจัดทําและจําหนายเสื้อผา เครื่องแตงกายโดยมีเครื่องหมายหรือ

ตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยเปนสิ่งประกอบ โดยมิไดดําเนินการโดยหนวยงานจัดการทรัพยสินและ 

สิทธิประโยชน การดําเนินการดังกลาวอาจทําใหเกิดการเขาใจไดวาเปนการดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย  

ซ่ึงผูใดหรือหนวยงานใดท่ีจะจัดทํา หรือจําหนาย ตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย และจัดทําเปน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามขอ ๘ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย 

เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา การใชครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ  

พ.ศ. ๒๕๕๓ เทานั้น  ในการนี้  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง การดําเนินการจัดทําเสื้อผา  

เครื่องแตงกายนักศึกษา เพ่ือใหผูเก่ียวของไดทราบถึงแนวทางการดําเนินการในเรื่องดังกลาว รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๕ ปฏิทินกิจกรรมประจําเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓ ของกองพัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงปฏิทินกิจกรรมประจําเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓ ของกองพัฒนานักศึกษา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ ผลการประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๑ เขตภาคเหนือ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๑ เขตภาคเหนือ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง โดยนายศุภกร อิทธิสุนทร ไดรับรางวัลชมเชย 

ระดับอุดมศึกษา ปจจุบันกําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี ๔ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและ 

การแนะแนว คณะครุศาสตร  และนักศึกษาพิการ ๑ ราย ไดแก นางสาวประภัสสร ยวงแกว ไดรับเกียรติ

บั ต รการเข าร วมการคัด เลื อก  ป จจุบั นสํ า เร็จการศึกษา สาขาวิช าศิลปะและการออกแบบ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในวันพุธท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ หองประชุมใหญ ชั้น ๒ อาคาร

กิจการนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) ท้ังนี้ ในป

การศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยกองพัฒนานักศึกษา ไดดําเนินการจัดสงผลงานนักศึกษา

เขารับการประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา จํานวน ๒ ราย รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๕ 

 ๔.๗ การเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๗ (รอบมหกรรม) 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  วิจัยและ

นวัตกรรมไดจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๗ (รอบมหกรรม) ข้ึนในระหวางวันท่ี 

๑๐-๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยในปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ไดรับเกียรติเปน

เจาภาพจัดการแขงขัน ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ไดแก กีฬากรีฑา 

จํานวน ๔ คน เขารวมการแขงขันจํานวน ๕ รายการ ดังนี้  

  ๑)  กรีฑา-ประเภทลู บุคคลหญิง-วิ่ง  ๕,๐๐๐  เมตร                          

  ๒)  กรีฑา-ประเภทลู บุคคลหญิง-วิ่ง  ๑,๕๐๐  เมตร 

  ๓)  กรีฑา-ประเภทลู บุคคลหญิง-เดิน ๕,๐๐๐ เมตร 

  ๔)  กรีฑา-ประเภทลาน บุคคลหญิง-พุงแหลน 

  ๕)  กรีฑา-ประเภทลาน บุคคลหญิง-ขวางจักร 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๘ การมอบทุนการศึกษาของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําป ๒๕๖๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๓/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนา เรื่อง การพิจารณามอบ

ทุนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  ๑) ประเภททุนการศึกษา ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๕๐ ทุน จํานวนเงิน 

๒๕๐,๐๐๐ บาท  

  ๒) ประเภททุนคาเลาเรียน จนสําเร็จการศึกษา (ตามเง่ือนไข) ทุนละ ๑๖,๐๐๐ บาท 

(คาเลาเรียนตามสาขาวิชาของนักศึกษา) จํานวน ๕ ทุน ทุนละ ๑๖,๐๐๐ บาท/ป จํานวนเงิน ๘๐,๐๐๐ 

บาท รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น ๓๓๐,๐๐๐ บาท  

  ท้ังนี้ สามารถพิจารณาเพ่ิมเติม กรณีรางวัลสําหรับนักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขันกีฬา

และสรางผลงานแกมหาวิทยาลัย รวมท้ัง การสงเสริมทุนแกคณะตาง ๆ ท่ีรวมแขงขันดานวิจัย

ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ ท่ีทําชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย เชนเดียวกัน เพ่ือสรางบรรทัดฐานขวัญ

กําลังใจ เพ่ือเกิดความมุมานะ ขยันหม่ัน ใหกับนักศึกษา 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๖ 

 ๔.๙ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ของ 

คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๐ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ไตรมาสท่ี ๑ ของ

คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๑ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ของ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๒ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ของ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๓ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ของ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๗ 

 ๔.๑๔ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ของ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๕ รายงานความกาวหนาในการจัดหาครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานความกาวหนาในการจัดหาครุภัณฑ  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๖ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ของ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๗ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะ 

ครศุาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๘ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะ 

ครศุาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๘ 

 ๔.๑๙ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักด์ิ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท ี่ประชุม

ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะ

วิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๐ รายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ของ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ไตรมาสท่ี ๑ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๑ รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด 

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๒ ข้ันตอนดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณประกอบ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงข้ันตอนดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณประกอบ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๓ รายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ของ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๙ 

 ๔.๒๔ รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ของ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๕ รายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  ผูชวยศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๖ การประชาสัมพันธการยกรางขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสงแหลงทุน หนวยบริหาร

และจัดการทุนวิจัยดานการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.) แผนงานสําคัญ (Flagship) ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๓ 

  ผูช วยศาสตราจารยธิติ มา คุณยศยิ่ ง รองผู อํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ไดประชาสัมพันธใหท่ีประชุมทราบถึงการยกรางขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสงแหลงทุน หนวยบริหารและ

จัดการทุนวิจัยดานการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.) แผนงานสําคัญ (Flagship) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๗ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

  ผูชวยศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย รายละเอียด 

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๘ การประชาสัมพันธงาน “วิจัยสรางสรรค นวัตกรรมสรางชุมชน สูความเขมแข็ง

อยางย่ังยืน”  

  ผูช วยศาสตราจารยธิติ มา คุณยศยิ่ ง รองผู อํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ไดประชาสัมพันธใหท่ีประชุมทราบถึงการจัดงาน “วิจัยสรางสรรค นวัตกรรมสรางชุมชน สูความเขมแข็ง

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๑๐ 

อยางยั่งยืน” ภายใตโครงการ “การพัฒนาทุนทางสังคมสูความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากดวย

นวัตกรรม” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๙ การจัดเวทีวิพากษขอเสนอโครงการวิจัยจากงบรายได งบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงการจัดเวทีวิพากษขอเสนอโครงการวิจัยจากงบรายได งบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๓ และ

กําหนดใหมีการจัดเวทีวิพากษขอเสนอโครงการวิจัย เพ่ือใหนักวิจัยรับฟงขอเสนอและแกไขตามคําแนะนํา

ของผูทรงคุณวุฒิ และผูใชประโยชนจากงานวิจัยในพ้ืนท่ี ในวันท่ี ๑๖  มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ -

๑๗.๐๐ น. ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๒๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓๐ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ของ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓๑ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักด์ิ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ของ 

คณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓๒ ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล TCI รอบท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓-

๒๕๖๗ 

  ผูชวยศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึง  ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล TCI รอบท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓-

๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๑๑ 

 ๔.๓๓ สรุปจํานวนนักศึกษารายงานตัว (รอบท่ี ๑) และ (รอบท่ี ๒) ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๓ 

  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง 

สรุปจํานวนนักศึกษารายงานตัว (รอบท่ี ๑) และ (รอบท่ี ๒) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ มีจํานวน ๗๑๙ คน 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓๔ กําหนดการงานนานาชาติสัมพันธ ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘ 

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหท่ีประชุม 

ทราบวา ในวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมีกําหนดการจัดงานนานาชาติสัมพันธ ราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๘ ณ หอประชุมจันทนผา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 

Plan) ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ของ ๖ คณะ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 

Plan) ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ของ ๖ คณะ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเพ่ือใหการรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เปนไปในทิศทางเด่ียวกัน เห็นควรใหมี

การดําเนินการดังนี้ 

  ๑. ใหแตละคณะรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวตามแบบฟอรมท่ีงานประกันคุณภาพ

กําหนด โดยใหคณะรายงานผลตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

  ๒. ใหจัดสงขอมูลท้ังหมดทาง Google Drive 

  ๓. ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง โดยใหกรรมการกอบดวย  

รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ รองคณบดีท่ีรับผิดของ

งานประกันคุณภาพทุกคณะ 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๑๒ 

 ๕.๒ การปรับลดการใหเงินรางวัลสนับสนุนผลงานวิชาการ 

  ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการตางประเทศ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการปรับลดการใหเงินรางวัลสนับสนุนผลงานวิชาการในสวนของผลงานวิจัย 

ท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติชาติและระดับนานาชาติ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาใหตัดการพิจารณาเงินรางวัลสําหรับ

ผลงานวิจัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติชาติและระดับนานาชาติออก และใหมีการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑการใหเงินรางวัลสําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสรางสรรคใหม โดยรวมใหเหลือ

ฉบับเดียว 

มติ กบม. เห็นชอบ ใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๓ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการกอสรางหอพักนักศึกษานานาชาติ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการกอสรางหอพักนักศึกษานานาชาติ เปนเงินจํานวน 

๑๑,๙๗๔,๐๓๗ บาท (สิบเอ็ดลานเกาแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันสามสิบเจ็ดบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาเห็นชอบในหลักการและมีขอเสนอแนะวารูปแบบการกอสราง

ควรจะเปนลักษณะรีสอรทโดยใหนําเสนอรูปแบบการกอสรางใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

อีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการโดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๔ รายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ 

 ๕.๕ รายงานการดําเนินงานกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๑๓ 

ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ 

 ๕.๖ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ 

 ๕.๗ ขออนุญาตใชพ้ืนท่ีในการจัดตั้งโรงเรือนศูนยเรียนรูเกษตรอัจฉริยะ และโรงงาน

นวัตกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและสรางมาตรฐานสินคาชุมชนแบบครบวงจร 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาขออนุญาตใชพ้ืนท่ีในการจัดตั้งโรงเรือนศูนยเรียนรูเกษตรอัจฉริยะ และโรงงานนวัตกรรม

แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและสรางมาตรฐานสินคาชุมชนแบบครบวงจร รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรือนศูนยเรียนรู

เกษตรอัจฉริยะ และโรงงานนวัตกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและสรางมาตรฐานสินคาชุมชนแบบ 

ครบวงจรตามเสนอ และขอใหมหาวิทยาลัยมอบผูท่ีเก่ียวของหารือและสํารวจพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับกอสราง

อาคารดังกลาว 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการและใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๘ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๑๔ 

 ๕.๙ ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีและวิศวกรรม พรอมครุภัณฑ

และสถานท่ีตั้ง 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการจัดต้ังศูนยถายทอดเทคโนโลยีและวิศวกรรม พรอมครุภัณฑและ

สถานท่ีตั้ง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีและวิศวกรรม พรอมครุภัณฑและสถานท่ีตั้ง 

  ตามเสนอ 

 ๕.๑๐ การดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

  ประธานไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือถึงกระทรวงการคลัง

เพ่ือหารือแนวทางการแกไขปญหาในกรณีดังกลาว และกรณีอ่ืนๆ ท่ีสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปาง

ไดรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินเรียบรอยแลว  

  ท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหทุกหนวยงานชะลอ 

การเบิกจายในกรณีท่ีสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปาง ไดมีขอเสนอแนะไปกอนจนกวาจะไดรับ

หนังสือตอบขอหารือจากกระทรวงการคลังกอน 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๑ รายงานการดําเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

การดําเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ 

 ๕.๑๒ รายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

การดําเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๑๕ 

 ๕.๑๓ รายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ 

 ๕.๑๔ รายงานการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ 

 ๕.๑๕ รายงานการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา รายงาน

การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ 

 ๕.๑๖ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานผลการดําเนินงานกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๑๖ 

 ๕.๑๗ รายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี ๑ 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ 

  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ 

 ๕.๑๘ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ 

 ๕.๑๙ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานผลการดําเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕๑๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ 

 ๕.๒๐ ขออนุมัติแผนงบประมาณนักศึกษาตางชาติสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและธุรกิจ

ระหวางประเทศ ประจําปการศึกษา ๒/๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดเสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณนักศึกษาตางชาติสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและธุรกิจระหวาง

ประเทศ ประจําปการศึกษา ๒/๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๐.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ควรปรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนเงินอุดหนุนงานนักศึกษานานาชาติ โครงการ

จัดตั้งสถาบันภาษาเปนเงินจํานวน ๘,๕๐๐ บาทตอหัว  

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๑๗ 

  ๒. ใหมีการตรวจสอบจํานวนนักศึกษาแตละโครงการท่ีพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับ

จํานวนรับจริง  

  ๓. ให มีการตรวจสอบคาตอบแทนไมสอดคลองกับระเบียบวาดวยการเบิกจาย

คาตอบแทนของมหาวิทยาลัย  

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติแผนงบประมาณนักศึกษาตางชาติสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ 

  ธุรกิจระหวางประเทศ ประจําปการศึกษา ๒/๒๕๖๒  โดยใหมีการปรับแกไข 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒๑ ขออนุมัติแผนงบประมาณนักศึกษาตางชาติสาขาวิชาการจัดการประจําปการศึกษา 

๒/๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดเสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณนักศึกษาตางชาติสาขาวิชาการจัดการประจําปการศึกษา ๒/๒๕๖๒  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ควรปรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนเงินอุดหนุนงานนักศึกษานานาชาติ โครงการ

จัดต้ังสถาบันภาษาเปนเงินจํานวน ๘,๕๐๐ บาทตอหัว  

  ๒. ใหมีการตรวจสอบจํานวนนักศึกษาแตละโครงการท่ีพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับ

จํานวนรับจริง  

  ๓. ให มีการตรวจสอบคาตอบแทนไมสอดคลองกับระเบียบวาดวยการเบิกจาย

คาตอบแทนของมหาวิทยาลัย  

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติแผนงบประมาณนักศึกษาตางชาติสาขาวิชาการจัดการประจําป 

  การศึกษา ๒/๒๕๖๒ ๒๕๖๒  โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒๒ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานกองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๑๘ 

 ๕.๒๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

ของบุตร พ.ศ. ... 

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 

การจัดสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๒๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหมีสิทธิเบิกคาบํารุงการศึกษา

หรือคาเลาเรียนไดในอัตรารอยละ ๓๐ และใหเบิกไดเฉพาะในกรณีท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

เทานั้น 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับ 

  การศึกษาของบุตร พ.ศ. ... โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒๔ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานผลการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๕.๒๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

 ๕.๒๕ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

  รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอ

ใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๒๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๒/๒๕๖๓ 

  ประธานแจงท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 



๑๙ 

เลิกประชุม ๑๗.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 
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